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1, Σε ouvtxεlq Tωγ αvωΤθριι} σχεTlt{Φv δtαταγΦv, ποU αφορθυv το αvτικεiμεvο του θtματο6, αα6
γv(ΙlpiζοUμε τα ακΦλοUθ0:

α. Στο }'πουβγεiο ΔημθαrαE Tαξηg καl Ι]ροστασtαt του Πολiτη κQl Tο Αpxηγεiο Eλληvlκfiq
ΑoτuvομΙα6 θ1ουv περlελθεl καταγγελιεg καl ποβαTtθγα lπ6 φορεΙζ, φlλοζωlκιi| οργαvιιοειg καi
tδιΦτεq ln, σε πεμrTTτιiJσΕΙζ TTOU αTΤtιJθιirογτeI gΙlζ ΑσΤιJreμl$ζ Υπηρεαtεg γlα θtματα
εφαρμογηξ ν.)μοθεσ1αζ τTερl προστααΙαg τωv ζΦωv, οt αρμ6δlΦl ασΤUνDulκοi uφlπαμfvωr σαζ
Yπηρεοιιilγ, εiτε δεγ θxουv γVUJSη Τn{ σΧετ|(η6 vομΦθεσlαζ καl τωv υτΤΟχpειbαεωv που
ffilορρθοUγ ατrδ αψl, εiτε ατrq περlTTTιυσεlζ ποU επlλαμβαγονTαl, δεv ασκο{jy tπαρκΦζ τθ
αvαΚρlτIι{α TοUξ καθηκοyrα, θειrρ(ilvTα{ Tτρθφαγ,j}t ' πθρεργθ" η\. Eγασχοληαη τουq με Tο
σUγκεκρlμεvο θiμα'

β. Tο γεγοvθq αυτδ μgβτuρει πψφαvΦE Φτt οt κgτευθυvτημrεg εvrολθg - ΦηγΙεE ποU δθθΠκαι/ με
Tit hξ *vω ftαταγθζ μαE δεv ι:γαrπυxθηκαv επαρrΦg Καl lεv θγιvαv l(αταγοηTf ζ η ακlμη sτι δεv
μrTαμβ0ο'Tηκαγ καv σΤα καTιλ}τερα Yπηρεοlακθ κλιμακια,

μ ΚαΤΦπlγ τωγ αvωτfρω καl αφοi oαq uπεvθuμiοο,lμε Καl παλl τη οοβαροτηTα με τηv οποlα η
Πολrτiκil καr Φuοlκη Ηγεαiα αvτtμετωπiζεΙ Tο ζηTnμα Tη6 πpοσTασ'iαξ Tωv ζιi.lωv, 1TαραΚαλοι1μ;
Φπω6 δΦοεTε εκ vtου οlηγiε{ - ει/Ιολ*E οτιE αρμlδ}εζ uφοτ{μεvε6 υπηρεoiεg σαζ, μiχρι
επlπiδοu Αοτuvομiκο0 Tμξματοg η καιΑατυvομικου Σταθμοi (sπου υφΙαrαvταl):

(1) Γlα Tηv αvθTπuξη απθ TοU6 διθlκο*yTεζ αξlftJμαTil(οιjζ, Κf,Tα τ!{ μΟρφωTlκtζ σuγκεγTμιiiσεlζ του
TΤρθσωΤΤlκοt 'iοuq, τδαο τoυ περlεxομivοu Tηζ παρο0ααq, θοο ι(αl τωγ αvωτiρω α14ετtκΦv
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